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ឧប សៅ សង្ហា  
៤ ឧសភា ២០១៦ 
 

 
    សសរកីារ                                                                                                                           

យ ើងយ ើញថា សព្វថ្ងៃយ េះ ព្ួកអ្នកដឹងនាំ មា  ប្រសាទកុរបន (nervosité) 
ខ្ល ាំងណាស់ យ ើ  បា  ប្រប្ព្ឹត្តិ អ្ាំយព្ើ បាំពា  ច្បាប់ ប្រប់បបបយ៉ា ង បែងមា  បដ កាំរតិ្
បែង ញយញើត្ អ្ងគការ ស ប្រជាជាត្ិ, សហារមអ្ តរជាត្ិ។ សួរថា មកព្ីយ ត្ុអ្វី ? 

អ្នកវិភារ យយបា ខ្លេះ  ែ់យ ើញ ថា ជា វិធា ការ បាំរុងទុក សាំរាប់ សមលុត្
រណបកសប្រឆាំង  ិង អ្ងគការសងគមសុីវិែ យៅយព្ែយបាេះយឆន ត្ ខ្ងមុខ្យ េះ ; អ្នកខ្លេះ
យទៀត្  ែ់យ ើញថា ជាទមាល ប់ធមមតា ព្ី ូរយរ មកយ ើ  របស់ រដ្ឋា ភិបាែ យោក
  ុ  បស  ; អ្នកខ្លេះយទៀត្ ទុកជា ត្ប្មុ  ប្ាប់ដែ់ ប្រជាព្ែរដា ថា គ្មម   ការរតូរអ្នក
ដឹងនាំ ជា ដ្ឋច្ប់ខ្ត្ ; អ្នកខ្លេះយទៀត្ យោទដែ់ ស រម  ៍អ្ តរជាត្ិ ថា យបាេះបងយ់ោែ
ប្រជាព្ែរដាបខ្មរ យៅកនុងយប្ជាេះទុកខ កនុងនម  យយបា ប្ាកដ ិ ម (realpolitik) ;
អ្នកខ្លេះ យមើែយ ើញ ភាព្កាំយសា  របស់រណបកសប្រឆាំង ; អ្នកខ្លេះ ថា មកព្ីបខ្មរយខ្ោ 
មិ អាច្បបយងកើត្ កមាល ាំងជាត្ិបា  យដើមប ីការពារ ែទធិប្រជាធិបយត្ យ  ិង ប្រជាជាត្ិខ្លួ ។
អ្យ ករបមាណ ថ្  វិស័ មត្ិ ទាំងឡា យនេះ សុទធបត្មា  ខ្លឹមសារ ប្ត្ឹមប្ត្ូវ របស់វា 
បត្ កតាត  មួ ងមី  បដែ បខ្មរយ ើង ប្ត្ូវព្ិោរណា បងមយទៀត្ រឺ ការរតូរ អ្នកដឹងនាំ យៅ
ប្រយទស យ ៀកណាម មា   យយបា  រូត្រៈ1 យដើមប ីកាត ប់ទាំងអ្ស់  ូវ ការដឹងនាំ យៅ

                                                           

1  យយបា  រូត្រៈ ; politique d’accélération។ 
 

កំនចួ នន បញ្ហា ខ្មែរ ចង ដោយ យនួកមុ្ែយុនសិ្ត 
  

 

 



Page 2 sur 3 
 

ឧប សៅ សង្ហា  
៤ ឧសភា ២០១៦ 
 

ប្សុកបខ្មរ មុ ការយបាេះយឆន ត្ ខ្ងមុខ្ យប្ពាេះ អ្នកដឹងនាំ  ួ កុមមុ  ិសត មិ ច្បង ់ យអា 
មា យកើត្ ប្ព្ឹត្តិការណ៍ មតងយទៀត្ ដូច្បយៅឆន ាំ ២០១៣/១៤។ សព្វថ្ងៃយ េះ អ្នកដឹងនាំ  ួ 
កុមមុ  ិសតយរមា  ធ ធា  ម ុសស ប្រប់ប្គ្ម ់ ប្រប់ វិស័  សាំរាប់ កាត ប់ ប្សុកបខ្មរ។
ដាំណាក់ការប្ត្ួត្ប្តា ប្សុកបខ្មរ មិ ច្បាំយពាេះ យដ្ឋ   ក បខ្មររណប យដើ រត្ួ ជា អ្នកដឹកនាំ
បខ្មរ បា  ដែ់ យប្ត្ើ  រួច្បយ ើ  ដូយច្បនេះ ប្ត្ូវ ោាំបាច្ប់ ោប់យ្តើ ម ប្ត្ួត្ប្តា យដ្ឋ ច្បាំយពាេះ
យដ្ឋ យប្រើបខ្មរមា កាំយណើ ត្ ជា ួ  យអា  កាត ប់អ្ាំណាច្ប ទាំងអ្ស់ យ ើ  ទុក អ្នកដឹកនាំ
បខ្មររណប ជា អ្នកប្រថាប់ប្តា។ ប្ត្ូវដឹងថា យគ្មែវិធីយ េះ  ួ  យរធាល ប់យធវើ យៅ កមពុជា
យប្កាម ប្រកបយដ្ឋ យជារជ័  យ ើ  អ្នកដឹងនាំ  ួ កុមមុ  ិសត យរ  កមក យធវើ បុ 
កាក រ (rénover) យអា  ប្សប ឹង បរបិទ បខ្មរបច្បចុរប ន បដែ ជា សុភកាែ (moment 
favorable) សាំរាប់ អ្ ុវត្ត យយបា  ប្រជាភិវឌ្ឍ ៍2 ជ ជាត្ិ ួ  យៅកមពុជា។ អ្នក
ដឹងនាំ ួ កុមមុ  ិសត យរ ដឹងច្បាស់ថា យបើបខ្មរ យែើកបញ្ហា  បខ្មរ មា  យដើមកាំយណើ ត្ជា
 ួ  មក រេិះរ  ់រឺ  ឹងធាល ក់ ច្បូែយៅ កនុងយរឿង ប្រកា ់ព្ូជសាស្តសត ិ ម ; យបើ ច្បង ់
ប្រឆាំងតាម ដាំ រួ  អាវុធ រឺ  ឹងធាល ក់ច្បូែយៅ កនុងយរឿង សស្តរគ មសុីវិែ យប្ពាេះ  ួ  យកើត្
យៅប្សុកបខ្មរ មា  សញ្ហា ត្ិបខ្មរ ជា ព្ែរដាបខ្មរយព្ញយែញ ; យបើ ច្បង ់ត្វា៉ា  តាម្លូវ ច្បាប់
អ្ តរជាត្ ិរឺ គ្មម   ព្ួកអ្នក យយបា បខ្មរ អ្ងអ់ាច្ប មា  យករយ៏ ម្ េះ ែបែីាញ យែើ
ឆក អ្ តរជាត្ ិអាច្បរាប់រង កិច្បចការ ជារត្ិ ុត្ត ដ៍ធាំយ េះបា  យ ើ បច្បចុរប នយ េះ បរបិទ
ថ្ ព្ិភព្យោក វាមិ ប្ត្ូវឪកាស  ឹង បញ្ហា បខ្មរ ; យបើ  ក ការយបាេះយឆន ត្ ជា បាដិហារ ិ៍ 
ដូច្បយៅ ប្រយទសភូមា រឺ ព្ួកអ្នកដឹកនាំរណបកសប្រឆាំង គ្មត្ ់គ្មម   ែទធភាព្ យៅកនុង ីត្ិ
                                                           

2 ប្រជាភិវឌ្ឍ  ៍; Peuplement ou augmentation démographique។  
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កាែ ទី៥ យធវើអ្វី ជា វិជជមា  បដែ អាច្ប រតូរទាំងប្សុង យអា  រ.ជ.ប. កាល   ជា អ្ងគការ
ឯករាជយ បដែ  ឹង ធាន  ូវ ការយរៀបច្បាំយបាេះយឆន ត្ ប្ត្ឹមប្ត្ូវ តាមច្បាប់។  

យ ើងយ ើញថា កាំ ួច្ប ថ្  បញ្ហា បខ្មរ យ េះ  ួ  យរ ច្បងកួច្ប អ្ស់រ ៈ យប្ច្បើ  ទសស
វត្សរ ៏ មកយ ើ  នាំយអា  បខ្មរយ ើង ព្ិបាក ឹង ប្សា កាំ ួច្ប យ េះណាស់ ជា ព្ិយសស 
យប្កា ព្ ីឆន ាំ ១៩៩១ មក អ្នកដឹកនាំបខ្មរ ឬ អ្នក យយបា បខ្មរ យធវើ កាំ ុសយប្ច្បើ ណាស់ 
បដែអាច្ប យអា   ួ កុមមុ  ិសត រកោបា  តាម្លូវច្បាប់  ូវ រណបកសបខ្មរ រណបយរ
យៅ កនុង ជីវិត្ភាព្ យយបា បខ្មរ បដែ មា  ភាន ក់ររ របស់យរ ទាំង សុីវិែ  ិង យយធា
អាច្ប ោក់ខ្លួ បា  យៅកនុង ជួរ រណបកសប្រជាជ   ិង កងទ័ព្ របស់ខ្លួ  យដើមប ីយធវើ វិទធ
សសន ប្រប់បបបយ៉ា ង សាំរាប់ កាំទិច្ប  ូវ  យខ្មរៈអ្នកយសនហាជាត្ិ យអា បាត្់សូ យ ព្ី ជីវិត្
ភាព្ យយបា  យ ើ  ប លិច្បប លង ់ប្រជាព្ែរដាបខ្មរ។ កាំ ុស យ េះ ជា ច្បែករ មា 
យប្រងសាាំងកមាល ាំង សាំរាប់ អ្នកដឹងនាំ ួ កុមមុ  ិសត បយងកើ យែបឿ ថ្   យយបា  យែប 
ទឹកដីបខ្មរ យអា បា  រ ័សបាំ្ុត្។ សួរថា ការយបាេះយឆន ត្ នយព្ែ ខ្ងមុខ្យ េះ ជា ថាន ាំ
បកយរារ  ួ កុមមុ  ិសត ែួច្បដីបខ្មរ ឬ ប្គ្ម ់បត្ ជា  យយបា  បងរ យរារ របស់ ព្ួកអ្នក
ដឹកនាំ ប្រប់ រណបកសប្រឆាំង ? បញ្ហា ព្ិបាកយដ្ឋេះប្សា  យ េះយ ើ  ជា កាំ ួច្ប របស់
 ួ កុមមុ  ិសត កួច្ប ប ថប់ខ្យែ់ យអា  ប្រជាជាត្ិបខ្មរ សាល ប់ យប្ពាេះ ដាំ យណាេះប្សា 
របស់ អ្នកដឹកនាំ ប្រប់ រណបកសប្រឆាំង ទុរា កនុង ភាព្យមា ៍បាាំង សព្វថ្ងៃយ េះ ប្គ្ម ់បត្
ជា ែបតិ្យដ្ឋេះខ្លួ  (faux-fuyant) សាំរាប់ បសវង រកសុខ្បត្ប៉ាយណាណ េះ, រឺ ថា សព្វគ្មន
(chacun) សុទធ បត្ មា  ្លូវ សាំរាប់ យរខ្លួ , យបើ  រណាមួ  ជាប់រុក ព្ួកគ្មត្ ់ប្គ្ម ់
បត្នាំគ្មន  យៅសួរ សុខ្ទុកខ យ ើ   ិយ ថា យដកោាំឈ្នេះយឆន ត្សិ យៅ៕     


